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لُا، بعض ال جؼاٌ جُىعاث ألاوياع في مىُل ت قماٌ بفٍغ

مغوع ؾبع ؾىىاث على عمغ الخدىالث الؿُاؾُت التي 

ؤفغػتها اهخفاياث "الغبُع العغبي"، جدؿم بالخإػم وعضم 

الاؾخلغاع  واؾخمغاع خالت الغلُان في بعٌ ؤكُاعها، 

ولعل مً ؤبغػ مٓاهغ هظا الخإػم هى الاهدكاع الىاؾع 

 لفىغ الاؾخلُاب بيافت ؤقياله ونىعه.

 2010صٌو اإلاىُلت حكهض مىظ نهاًت عام  فجّل  

اؾخلُابا ؾُاؾُا خاصا مخعضص الاججاهاث، )بًضًىلىجي، 

ُخه 
ّ

صًني، مظهبي، َاثفي، عغقي، وختى بكلُمي(، وك

مً العىامل، لعل ؤهمها الاهخفاياث الكعبُت  حملت

التي قهضتها ول مً جىوـ ومهغ ولُبُا، وهظا ؾىء ؤصاء 

الاهخفاياث الكعبُت، الىسب الؿُاؾُت ما بعض هظه 

والتي ؤْهغث في معٓمها عجؼا فاضحا في بىاء جىافلاث 

ىُت خٌى اللًاًا الىبري، باإليافت بلى مازغاث  َو

بكلُمُت وصولُت واهذ وعاء الغفع مً ميؿىب 

  الاؾخلُاب وحعمُله ؤهثر.

وهىان مً ًغي ؤّن خالت الاؾخلُاب هظه خالت َبُعُت، 

ل هلُت جدٌى باعػة هدى ألن الثىعاث والاهخفاياث جمث

ُت اللىي والخُاعاث  خلبت حضًضة ٌعاص فيها حكىُل زٍغ

الفاعلت في اإلاكهض الاحخماعي والؿُاس ي. في خحن ًغي 

آزغون عىـ طلً، على ؤؾاؽ ؤّن اعجفاع ميؿىب 

ىفغ  الاؾخلُاب ًيهئ الؿاخت ألػماث عضًضة كاصمت، ٍو

حمُع الكغوٍ الؿُاؾُت والىفؿُت والاحخماعُت 

كعل فخُل الجزاع في ؤي والاك
ُ
خهاصًت والخاعحُت التي ح

ىهاث  لحٓت، وهى ما ٌعض عامال مهما لخىفُظ الؿِىاٍع

الخفىُىُت اإلادخملت التي جىاحهها بعٌ صٌو اإلاىُلت 

على غغاع لُبُا، الؾُما وؤن الاؾخلُاب حغظًه في الىكذ 

الغاهً عضًض الحغهُاث الهاوعت لعضم الاؾخلغاع التي 

  الضٌو علب اهخفاياث "الغبُع العغبي".ْهغث في عضًض 

م، فةّن صعاؾدىا جغوم ؤؾاؾا ؤلاحابت عً ؤلاقيالُت 
َ
ومً ز

 الغثِؿت الخالُت : 

ما مدي جإثير الاسخقطاب السياس ي على مسار 

 الخحىالث الزاهنت في منطقت شمال إفزيقيا؟ 

 هما ؾخداٌو بًجاص ؤحىبت للدؿائالث الفغعُت الخالُت:

 ُاب الؿُاس ي؟ وما ؤقياله ؟ما مفهىم الاؾخل 

  ما ألاؾباب الحلُلُت وعاء اهدكاع ْاهغة

الاؾخلُاب الؿُاس ي في اإلاىُلت بعض 

 اهخفاياث "الغبُع العغبي"؟

  اث للخالفاث ما الؿبُل لخدلُم حؿٍى

والاهلؿاماث الؿُاؾُت على كاعضة الخىافم 

ني في الضٌو التي قهضث اهخفاياث  الَى

 قعبُت؟

  الؿُاؾُت في اإلاىُلت في ما مؿخلبل الخدىالث

ْل الاؾخلُاب الؿُاس ي الضازلي وؤلاكلُمي 

 والضولي؟

ولإلحابت عً هظه الدؿائالث جىُلم الضعاؾت مً 

 فغيِخحن ؤؾاؾِخحن مفاصهما:

  اؾدكغاء الاؾخلُاب الؿُاس ي همضزل

لخجظًغ الاهلؿام صازل ميىهاث اإلاجخمع 

 وبقعاٌ ألاػماث فُه.

 ؾُت مً ولما ػاص جسىف اإلايىهاث الؿُا

ؤلاكهاء الؿُاس ي ولما ػاص مً مدفؼاث 

الًغِ في اججاه زُاع الدكاعن وجغؾُش كىاعت 
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جىَغـ الخىافم الؿُاس ي والابخعاص عً 

الاؾخلُاب بغغى جإمحن جىاحضها في الؿلُت 

 وصواثغ نىاعت اللغاع.  

وبغُت الىنٌى بلى هضف الضعاؾت فلض جم جلؿُمها بلى 

ىع ألاٌو ماهُت الاؾخلُاب اإلاداوع الخالُت: ًدىاٌو اإلاد

ه و ؤؾبابه وؤهم اإلاغاخل التي مغ بها، 
ُ
الؿُاس ي وؤقيال

ؤما اإلادىع الثاوي فىداٌو مً زالله معغفت َبُعت جإزحر 

الاؾخلُاب الؿُاس ي على الخدىالث الؿُاؾُت الغاهىت 

لُا، في خحن هسهو اإلادىع  في مىُلت قماٌ بفٍغ

ء الاؾخلُاب الثالث للحضًث عً الخىافم هألُت الخخىا

الؿُاس ي وجدلُم اؾخلغاع ألاوياع الؿُاؾُت 

والاحخماعُت وألامىُت في اإلاىُلت، وهسخخم صعاؾدىا 

بالحضًث عً مؿخلبل الخدىالث الؿُاؾُت في اإلاىُلت 

  في ْل الاؾخلُاب الؿُاس ي.

الاسخقطاب السياس ي من حيث ماهيخه  .1

 وؤشكاله وؤسبابه

 polarisation  حعزيف الاسخقطاب السياس ي  1.1

politique  

بّن الاؾخلُاب في ؤبؿِ معاهُه هى وحىص كُبحن 

مخًاصًً هما في اإلاغىاَِـ )قمالي، حىىبي( والىهغباء 

. هما حكحر لفٓت الاؾخلُاب بلى حمع 1)مىحب، ؾالب(

 ألاحؼاء في هاخُت واخضة.

ؤما الاؾخلُاب الؿُاس ي، فهى خكض َاكاث ألافغاص 

لت مىٓمت لضعم وجىفُظ بغه امج ؾُاس ي مدضص بٍُغ

غق مسخلفت، وبىاء  )عئٍت واخضة( باؾخعماٌ ؤؾالُب َو

على هظا اإلاعنى فةن الاؾخلُاب الؿُاس ي هى هلٌُ 

 الخعضص وال ًامً به وال ًلبل بازخالف وحهاث الىٓغ،

عّغف ؤًًا بإهه الانُفاف الؿُاس ي  . 2َو
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دضر هظا الاؾخلُاب عاصة عىضما جىلؿم آعاء الىاؽ  ٍو

الؿُاؾُت خٌى كًُت معُىت مً  وجدكعب مىاكفهم

اللًاًا العامت التي ًمىً ؤن جُغح للىلاف، فُاصي 

طلً بلى اهلؿام اإلاجخمع بكيل ناعر على ٌَى الخِ 

 .3ججاه ؤي كًُت

ا ًسحرها بحن بضًلحن ال زالث لهما، وال 
ً
فاالؾخلُاب بط

ت مدضصة،  جدىمه عاصة كىاعاث عاسخت ؤو بغامج فىٍغ

ومىُم 4ءاث الؿُاؾُتوبهما ًسًع لىٓام الىال

 الجماعاث واإلاهالح. 

غاف اإلاخهاععت  وبطا وان الاؾخلُاب مدلُا وواهذ ألَا

ً وعلى ؤعيُت الكغاهت في  جخهاعع صازل خضوص الَى

اللعبت الضًملغاَُت بعُضا عً الخضزالث الخاعحُت، 

فةهه ًبلى في خضوص الٓاهغة الؿُاؾُت العاصًت. ؤما بطا 

ًدّىٌ البلض بلى هخلت متهالىت  وان غحر طلً، فبةمياهه ؤن

مً العهبُاث الضًيُت واللبلُت والثلافُت وؤلاًضًىلىحُت 

 اإلاخىاخغة. 

  

 ؤشكال الاسخقطاب السياس ي 1.1

بن لالؾخلُاب الؿُاس ي ؤوحها مسخلفت وؤقياال 

مخعضصة، وولما حعضصث هظه ألاقياٌ في الضولت الىاخضة 

هظه ألاقياٌ ولما واهذ التهضًضاث ؤهبر، وهظهغ مً بحن 

 ماًلي:

 :ًمىً ؤن ًخسظ قيل  اسخقطاب إيديىلىجي

نغاع بحن بًضًىلىحُخحن ؤو عضة اًضًىلىحُاث 

مسخلفت، وول بًضًىلىحُت حؿخمض عىانغ 

الحُاة مً  بعٌ الخهىنُاث واإلاغحعُاث ؤو 
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ت ولُت مغللت. ووان حُىفاوي  مً هٓم فىٍغ

على معُاع  1976ؾاعجىعي كض اعخمض ؾىت 

ًضًىلىجي في جهيُفه لنأهٓمت الاؾخلُاب ؤلا 

الحؼبُت، فىحىص اؾخلُاب مً هظا الىىع 

ًاصي بدؿبه بما بلى زىاثُت خؼبُت ؤو حعضصًت 

 .5معخضلت ؤو هٓام خؼبي مخعضصة ألاكُاب

 :بّن الخعهب لالهخماء اللبلي  اسخقطاب قبلي

ً ٌعض مضزال لخجظًغ  على خؿاب الىالء للَى

ؾُع صاثغة الاهلؿام صازل ميىهاث اإلاجخمع  وجى 

جباعضها عً بعًها البعٌ، مً ؤحل جدلُم 

، هما هى 6مياؾب ؾُاؾُت بالضعحت ألاولى

الحاٌ في لُبُا التي عغفذ اؾخلُابا كبلُا خاصا 

بعض ؾلٍى هٓام العلُض معمغ اللظافي بؿبب 

الُبُعت اللبلُت اإلاخجظعة في هظا البلض، 

فاؾخغالٌ الىالء اللبلي واؾخسضاُمه همدغن 

حكىُل معاصالث ؾُاؾُت هى مً ؤؾاس ي في 

ؤونل لُبُا الُىم بلى مغخلت الخعهب والفخىت 

 اللبلُت والحغب ألاهلُت.

 :ض مً الخفخِذ  اسخقطاب حشبي ًاصي بلى اإلاٍؼ

كخض ؤهثر  ًعف مً جغابُه، َو في اإلاجخمع ٍو

ؿخمغ ؤخُاها في  زالٌ اإلاىاعُض الاهخسابُت، َو

 بعٌ الضٌو بلى ما بعض الاهخساباث.

 ًيىن الضًً هعامل  ديني طائفي: اسخقطاب

مً عىامل الاهلؿام والاؾخلُاب الؿُاس ي 

بؿبب الازخالف في الضًاهت ؤو ازخالف في 

 اإلاظاهب.

                                           
5 Mathieu VIEIRA," LES SYSTEMES PARTISANS", consulté le 

5/1/2018, 
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  :ًيىن بىحىص زلافخحن ؤو ؤهثر اسخقطاب ثقافي

مسخلفخحن في هثحر مً ألامىع وال جخىانالن مع 

دضر الاؾخلُاب الثلافي  بعًهما البعٌ، ٍو

لى اهلؿام مجخمعي هبحر الظي ًمىً ؤن ًاصي ب

ىُت  مع جؼاًض خضجه عىضما جفكل الضولت الَى

ىُت حامعت، وعجؼها عً  ت َو في بلىعة هٍى

اهجاػ مكغوع ؾُاس ي يهُمً على الىعي 

كغله عً الهغاع.  الجماعي َو

  :ًلهض به نغاع بحن اسخقطاب إقليمي ودولي

الىخضاث اإلايىهت للىٓم ؤلاكلُمُت والضولُت 

عىلم ا
َ
إلاجخمعاث، وجؼاًض زهىنا مع ح

اخخياهها ببعًها ؤو بحن الىٓم الفغعُت للىٓام 

 .7الضولي

 

 ؤسباب اندشار الاسخقطاب السياس ي 3.1

بن بغوػ ْاهغة الاؾخلُاب الؿُاس ي لِؿذ   

زانت باإلاجخمعاث العغبُت فدؿب، بل هي ْاهغة 

بما فيها ألاهٓمت  مىحىصة في ول اإلاجخمعاث

الاؾخلُاب اإلاىحىص في  الضًملغاَُت، لىً الازخالف بحن

ت هى ؤن  الضٌو الضًملغاَُت والضٌو الكمىلُت والؿلٍُى

للضٌو الضًملغاَُت ؤَغا كاهىهُت وماؾؿاث ال جترن 

الاؾخلُاب ًخدٌى بلى مهضص ألمنها واؾخلغاعها ؤو 

وخضتها، بِىما الاؾخلُاب اإلاىحىص في ألاهٓمت الكمىلُت 

ت فُخم اؾخغالله وبطواثه ؤهثر بح ن مسخلف والؿلٍُى

ميىهاث مجخمعاث هظه الضٌو إليعافها والحُلىلت صون 

جىخضها يض الؿلُت، هى ما ٌعمم الاهلؿاماث صازل 

، بما فيها الضٌو العغبُت. فبمجغص  مجخمعاث هظه الضٌو

 2011ؾلٍى بعٌ عئوؽ هظه ألاهٓمت مع بضاًت عام

ختى عاصث هظه الٓاهغة بلى البروػ والاهدكاع ؤهثر، 

ٌ التي قهضث اهخفاياث قعبُت. فما الؾُما في الضو 

                                           
بغهان غلُىن، "الاؾخلُاب الؿُاس ي العغبي بحن اإلاعاعيت 7 

 2017صٌؿمبر 22واإلاىالاة"، جم جهفذ اإلاىكع ًىم: 

www.siironline.org/alabwab/makalat§mohadarat/966.

htm  
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ألاؾباب الحلُلُت وعاء اهدكاع هظه الٓاهغة في مىُلت 

لُا بعض اهخفاياث "الغبُع العغبي"  قماٌ بفٍغ

 واؾخعهائها في بعٌ الضٌو ؤهثر مً غحرها؟

في الحلُلت ال ًىحض هىان ؾبب واخض وعاء اهدكاع 

الاؾخلُاب الؿُاس ي في اإلاىُلت العغبُت هيل ومىُلت 

لُا على الخهىم وبهما هىان مجمىعت مً  قماٌ بفٍغ

ألاؾباب  التي ؾاهمذ بكيل هبحر في الغفع مً مؿخىاه 

ؤهثر بعض اهخفاياث "الغبُع العغبي"، وهظهغ مً طلً ما 

 :    8ًلي

  اوعضام الثلت بحن اللىي الؿُاؾُت، بؿبب

ع اإلاجخمعُت التي ًدملها ول  ازخالف اإلاكاَع

خلاؾم هفـ كًاًا جُاع، بالغغم مً ؤنها ج

اث فلِ.  الاهخمام لىً الازخالف في ألاولٍى

  ازخالف الغئي الخلُُمُت واإلاخىاكًت ؤخُاها

 إلاسخلف اللًاًا.

  فكل الىسب الؿُاؾُت في اخخىاء اإلاؿاثل

الخالفُت وجإزغها في الىنٌى بلى خلٌى 

جىافلُت مؿدىضة في طلً على ملغعاث 

ني واجفاق الؿالم  مسغحاث الحىاع الَى

 لكغاهت الىَىُت. وا

  الهغاع على الؿلُت  وؾعي ول َغف فغى

 هُمىخه على آلازغ.

  افخلاع بعٌ الىسب الؿُاؾُت للىضج الفىغي

 الالػم للحُلىلت صون جىغاع ألاػماث.

  غُاب الخلالُض الضًملغاَُت صازل هظه

اإلاجخمعاث، فالضًملغاَُت لِؿذ صًىخاجىعٍت 

افت ألاغلبُت هما ٌعخلض البعٌ، وبهما هي زل

 الخىافم.

                                           
مدمض بؿُىوي عبض الحلُم، "مأالث ؤػمت ؤلاعالن الضؾخىعي"،  8

 .20/12/2017 كع ًىم:جم جهفذ اإلاى 

http://www.siyassa.org.eg/NEWS/2820.aspx 

  الخفّخذ صازل كىي الاؾخلُاب هفِؿها، بدُث

ًىحض ؤهثر مً ٌؿاع وؤهثر مً لُبرالُت وؤهثر مً 

بؾالم ؾُاس ي وؤهثر مً علماهُت صازل 

 اإلاجخمعاث.

  )ت غُاب الىلض الظاحي الحلُلي )مغاحعاث فىٍغ

 وهُمىت لغت ؤلاكهاء.

  غُاب مجخمع مضوي فعاٌ وهاضج في حل صٌو

غُِبه َُلت فترة الحىم اإلاىُلت بؿبب ح

الاؾدبضاصي، بالغغم مً ؤهه بةمياهه ؤن ًلعب 

م بحن كىي الاؾخلُاب مثلما خضر 
َ
صوع الَحى

في جىوـ، فما ػاص مً خضة الاؾخلُاب هى 

اإلاىكف الؿلبي للىخلت اإلاداًضة ؤو اإلاخدغهت التي 

مً اإلافترى ؤن جلف مىكف الحىم بحن 

غاف طاث الخىحهاث اإلاسخلفت وهظا  ألؾباب ألَا

عضًضة ؤهمها عضم حعىصها الخعبحر عً بعاصتها 

ت َُلت فترة الحىم الاؾدبضاصي  . 9بدٍغ

  ٌالاهدكاع الىاؾع لخىىىلىحُاث الاجها

الحضًثت ووؾاثِ الخىانل الاحخماعي التي 

ا  حعلذ جضفم ألافياع واإلاعاعف غحر مدضوص همًّ

وهىًعا، فعىى ؤن جيىن هظه الىؾاثِ وؾُلت 

ض ؤنبدذ ؤصاة إلفغاػ لههغ مجخمعُت فل

حماعاث مخهاععت ؤخُاها، وؤصاة لخفخِذ 

اإلاجخمعاث وقغطمتها، فعاصة ما ًيىن لها جإزحر 

جفىُيي. وفي الؿُاق طاجه، وكغث صحُفت 

واقىًُ بىؾذ صعاؾت بُيذ فيها الضوع الظي 

ٌ عملُت  لعبخه قبياث الخىانل في جلٍى

ؼ  الخدٌى الضًملغاَي في مهغ، مً زالٌ حعٍؼ

ام ووكغ الخىف والعضاوة بحن مسخلف الاهلؿ

ًىاًغ  25اإلاجمىعاث الؿُاؾُت زالٌ اهخفايت 

بعض ؤن ؾاهمذ قبياث الخىانل  2011

                                           
لاي اإلاضهىن، مدغعا، "جمثالث الخُاب الؿُاس ي وخضوص   9

الخُبُم في ججاعب الغبُع العغبي" ، جم جهفذ اإلاىكع 

    8/1/2018http://ar.qantara.deًىم:

http://ar.qantara.de/
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الاحخماعي في جلاعب هظه اإلاجمىعاث واهههاعها 

زالٌ الاهخفاياث الكعبُت، فلض لعبذ هظه 

الىؾاثل صوعا باعػا في هلل نىع ومعلىماث 

هغي مسُفت عً بعٌ ؤَُاف اإلاجخمع اإلا

ه نىعتها. هما ؤقاعث الضعاؾت بلى  وختى حكٍى

ت في  ناعث  2011ًىاًغ 25ؤن الاهخفايت اإلاهٍغ

ؤهمىطحا لالؾخسضام الىاجح لكبياث الخىانل 

اخت بىٓام خىم  الاحخماعي مً ؤحل ؤلَا

اخت  ؾلُىي لىً هظا الضوع اهخهى بعض ؤلَا

بالغثِـ خؿني مباعن لخخدٌى بلى ؤصاة إلطواء 

اس ي زالٌ مغخلت خىم الاؾخلُاب الؿُ

الغثِـ الازىاوي مدمض مغس ي، كبل ؤن ًيخهي 

ألامغ باالهلالب علُه مً كبل الجِل. وعلُه، 

زلهذ الضعاؾت بلى ؤن قبياث الخىانل 

الاحخماعي ؾاهمذ في اهدكاع الاؾخلُاب 

والخىف في مهغ ألامغ الظي كىى اهخلالها 

الضًملغاَي عغم ؤنها هما حاء في الضعاؾت 

بب الىخُض في فكل الخدٌى لِؿذ الؿ

م جضعُم  الضًملغاَي لىنها اعتريذ ٍَغ

 .  10الضًملغاَُت

  بغوػ الثىاثُاث ؤلاؾخلُابُت الحاصة هإههاع

الفىض ى وؤههاع الاؾخلغاع، جُاع ؤلاؾالم 

 الؿُاس ي والخُاع العلماوي، اإلاضوي والعؿىغي...

  جضزل كىي بكلُمُت وصولُت لضعم جُاع ؤو

معُىت على خؿاب   فهُل ؾُاس ي ما ؤو حهت

جُاعاث وفهاثل وحهاث ؤزغي، مما عفع مً 

خضة الاؾخلُاب الؿُاس ي وهضص ؤمً واؾخلغاع 

الضٌو التي عغفذ جضزل جلً اللىي في قاونها 

الضازلُت، هما خضر في لُبُا مثال مع جضزل 

كىي بكلُمُت وصولُت لضعم ؤَغاف مىالُت لها، 

                                           
اثل الخىانل الاحخماعي والخدٌى ب ن، " هُف كىيذ وؾ 10 

. 2017صٌؿمبر  23الضًملغاَي في مهغ" ، جم جهفذ اإلاىكع ًىم: 

www.jiurnas.com/Darwin_poste/post/35948  

فىجض مً حهت كُغ وجغهُا اللخحن جضعمان 

ِكُاث فجغ لُبُا وخيىمت َغابلـ، وفي مل

الجهت اإلالابلت هجض مهغ وؤلاماعاث العغبُت 

اإلاخدضة والؿعىصًت الضاعمت للمكحر زلُفت 

، باإليافت بلى صعم 11خفتر وخيىمت َبرق 

عضًض اللىي الضولُت لخُاعاث وحماعاث 

مؿلحت حعّىٌ عليها لخدلُم ؤحىضاتها ؤولحماًت 

 مهالحها في اإلاىُلت.    

ول هظه ألاؾباب ؾاهمذ، بكيل ؤو بأزغ، في حعمُم  بّن 

خاالث الاهلؿام وحغظًت خالت الاؾخلُاب الؿُاس ي في 

 حل صٌو اإلاىُلت.

 

املزاحل التي مز بها  4.1

الاسخقطاب السياس ي في منطقت شمال 

 إفزيقيا 

لم ًبضؤ الاؾخلُاب في الحلل الؿُاس ي في اإلاىُلت 

لُا على ال خهىم مع العغبُت هيل ومىُلت قماٌ بفٍغ

 2010اهضالع اهخفاياث "الغبُع العغبي" في نهاًت العام 

ش، 2011وبضاًت العام  ، بل وان مىحىصا كبل هظا الخاٍع

بال ؤهه لم ًىً بىفـ الحضة التي هى عليها الُىم في 

بعٌ بلضان اإلاىُلت، لىً ؤخضار" الغبُع العغبي" 

عملذ فلِ هىة الخالفاث بحن مسخلف الاججاهاث التي 

 كاثمت مىظ ػمً وػاصث. واهذ 

الاسخقطاب السياس ي ما قبل اندالع انخفاضاث  1.4.1

 "الزبيع العزبي" 

عملذ ألاهٓمت الدؿلُُت على بطواء الاؾخلُاب صازل 

لت غحر مكغوعت،  مجخمعاتها واؾخغلخه لخإمحن بلائها بٍُغ

لُا  كبل اهضالع  فلض عغفذ ؤغلب صٌو قماٌ بفٍغ

ثُت اؾخلُابُت نلبت اهخفاياث "الغبُع العغبي" زىا

                                           
11 La Tunisie des frontières (II) : terrorisme et polarisation 

régionale Crisis Group Briefing Moyen-Orient et 

Afrique du Nord N°41, 21 octobre 2014,p15. 
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ت ت(، وواهذ قعىب اإلاىُلت مسّحرة بحن -)ؾلٍُى اؾالمٍى

هظًً اإلايىهحن الهلبحن فةما الغيا بىٓم خىم حؿلُُت 

وبما الخًىع إلؾالم ؾُاس ي مدكضص، لىً بعض 

اهخفاياث "الغبُع العغبي" جفىىذ هظه الثىاثُت 

هغث اؾخلُاباث  الاؾخلُابُت الهلبت بلى خض ما ْو

 .  12ؤزغي 

على العمىم، فان ما محز خالت الاؾخلُاب في مىُلت و 

لُا كبل اهضالع اهخفاياث "الغبُع العغبي"  قماٌ بفٍغ

 هلُخان ؤؾاؾِخان هما:

  اؾخلُاب هسبىي لم ًيخلل

 بلى ميىهاث اإلاجخمع.

  م فُه
َّ
اؾخلُاب مخدى

حه مً كبل ألاهٓمت  ومىَّ

الدؿلُُت بىاء على ؾُاؾت 

 فّغق حؿض.

ياس ي إبان الانخفاضاث الاسخقطاب الس 1.4.1

 الشعبيت 

اؾخُاعذ اهخفاياث "الغبُع العغبي" والحغان الكعبي 

الظي عغفخه ول مً جىوـ ومهغ ولُبُا واإلاغغب ؤن 

خض ؤغلب كىي اإلاجخمع، فدضر جماه واهههاع بحن ىَّ
ُ
 ج

عضًض اإلايىهاث اإلاجخمعُت ومسخلف الخُاعاث الؿُاؾُت 

ا اإلاكترن وجىخضها وعاء هضف واخض وهى بؾلاٍ عضوه

 اإلاخمثل في ألاهٓمت الاؾدبضاصًت التي كمعذ حل اللىي 

با، بل وعملذ في ؤخُان هثحرة على حشجُع  جلٍغ

الاؾخلُاب الؿُاس ي في بَاع ؾُاؾت فغق حؿض 

ف ول َغف بُغف آزغ.     وجسٍى

                                           
نالح ؾالم، "نهاًت الاؾخلُاب الثلافي وبضاًت الهغاع   12

. 12/1/2018الؿُاس ي"، جم جهفذ اإلاىكع ًىم:

www.ademocracynet.com/index.php?page=articles&id

=2462 

غاف ؤؾاؾا في مُاصًً  وكض ججلى جلاعب جلً ألَا

ُاف الؿُاؾُت  ؤلاعخهاماث التي حمعذ مسخلف ألَا

مً بؾالمي بلى لُبرالي بلى علماوي، بلى ٌؿاعي... هما 

حمعذ ؤًًا اإلاؿلم واإلاؿُحي بال ؤن هظا الخىافم 

ؾغعان ما زمض مع جغاحع مىحت الاهخفاياث 

 . 13الكعبُت

الاسخقطاب السياس ي بعد انخفاضاث "الزبيع  3.4.1

 العزبي"

ما بن ويعذ الاهخفاياث الكعبُت ؤوػاعها في   

نها مً بؾلاٍ عئوؽ ؤهٓمت زالر صٌو اإلاىُلت بعض جمى

هي جىوـ ومهغ ولُبُا ختى عاصث مكيلت الاؾخلُاب 

بلى الٓهىع مً حضًض وبإهثر خضة مما واهذ علُه كبل 

سُت  الاهخفاياث، لخفىث بظلً هظه الخُاعاث فغنت جاٍع

على هفؿها في بىاء الثلت فُما بُنها، والؿبب في طلً 

اث جدبنى اللُم ٌعىص ؤؾاؾا بلى ؤن حل هظه الخُاع 

الضًملغاَُت ومباصئها في زُاباتها فلِ لىنها فكلذ في 

ؤٌو امخدان لها عىض مماعؾتها على ؤعى الىاكع، 

فالخُاب ال ٌعىـ صاثما اإلاماعؾت، وهظا ما خضر في 

مهغ خُث ونل ؤلازىان اإلاؿلمحن بلى الحىم بضعم مً 

حن واللُبرالُحن لىنهم ؾغعان ما جىىغوا لحلفائه م الِؿاٍع

باؾم صًىخاجىعٍت الهىضوق بعض الفىػ الظي خللىه 

 .14زالٌ الاهخساباث البرإلااهُت والغثاؾُت

فمهغ قهضث بعض جىلي الغثِـ مدمض مغس ي الؿلُت  

اخت بدىمه  اؾخلُابا ؾُاؾُا غحر مؿبىق، اهخهى باإَل

بعض خىالي ؾىت مً جىلُه الغثاؾت، والؿبب في طلً ؤن 

هبحرا لخللُو خضة  الغثِـ مدمض مغس ي لم ًبظٌ حهضا

الاهلؿام بحن معؿىغ ؤلاؾالمُحن وبحن اللُبرالُحن 

والعلماهُحن، زهىنا بعض بنضاع بعالهه الضؾخىعي 

اإلاثحر للجضٌ وػٍاصة بخيام كبًت ؤلازىان على مفانل 

الضولت بكيل اكهاجي هما ًغي طلً زهىمهم 

الؿُاؾُىن، مما حعل اللُبرالُحن والعلماهُحن ًخىخلىن 

                                           
   مزجع سابق.لاي اإلاضهىن، مدغعا "،  13

  14اإلاغحع هفؿه. 
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ى الهغاع الظي اؾخغلخه اللىاث اإلاؿلحت يضهم، وه

لإلَاخت بدىم ؤلازىان والاهلالب على الغثِـ مدمض 

حن واللُبرالُحن  مغس ي. فلم ًترصص زهىمهم مً الِؿاٍع

 والعلماهُحن في الانُفاف بلى حاهب الاهلالبُحن وصعمهم.

ى اإلاهغي واص ؤن ًخىغع في جىوـ لىال وعي  هفـ الؿِىاٍع

ض قهضث هي ألازغي اؾخلُابا هسبتها الؿُاؾُت، فل

خاصا بؿبب الهغاعاث ؤلاًضًىلىحُت والؿُاؾُت خٌى 

ت التي عافلذ عملُت بعضاص الضؾخىع  ، 15اللًاًا الجىهٍغ

فعىض هجاح خغهت النهًت ومداولتها جُبُم مكغوعها 

ؿه في الضؾخىع اهللب عليهم الِؿاٍع ن ى اإلاجخمعي وجىَغ

ً والعلماهُىن الظًً جدالفىا مع بلاًا هٓا م الغثِـ ٍػ

العابضًً بً علي ووكفىا يضهم ويغُىا عليهم للخسلي 

. لىً ؾغعان ما جغاحعذ خضة 16عً الؿلُت

الاؾخلُاب ؤلاًضًىلىجي والحؼبي فيها بعض الاهخساباث 

عُت والغثاؾُت التي حغث عام  بعض  2014الدكَغ

، 17الخدالف الظي خهل بحن خؼب هضاء جىوـ والنهًت

بحن الُبلت الؿُاؾُت بجمُع وبغوػ قيل اؾخلُاب آزغ 

، جغحمخه عىصة 18ميىهاتها واإلاىاَم ألاهثر تهمِكا وفلغا

الاخخجاحاث العىُفت بلى الكاعع، وان آزغها اخخجاحاث 

 . 2018حاهفي 

                                           
ؾخلُاب الى اعؾاء هٓام ؤخمض هغعىص، "جىوـ هل ًمهض الا   15

حعضصي ؤم هى ملضمت لخفاكم الجزاعاث خٌى الؿلُت"، الكبىت 

. جم جهفذ 7، م. 2015العغبُت لضعاؾت الضًملغاَُت ، ًىاًغ 

. 12/1/2018اإلاىكع ًىم: 

www.ademocracynet.com/Arabic/index.php?page=doc

s...id 

  16.مزجع سابقلاي اإلاضهىن، مدغعا،  
17 "Endiguer la dérive autoritaire en Tunisie", report n 

18 /Middle Easte§North Africa 11 janvier2018 

vu le 21/1/2018 www.crisisgroupe.org. 
ؾمحر فغهجُت، "جإزحر الاهلؿاماث الاحخماعُت الضازلُت على   18

اع اإلافاهُمي"، في ؾحر الخدىالث في البلضان العغ  الخطىراث بُت، ؤلَا

اص ، 1111السياسيت في البلدان العزبيت منذ عام  َاعق متري، ٍػ

 .124، م.) 2016بحروث: قغق الىخاب، (ماحض، وآزغون، 

وألازُغ في ول طلً ؤن الاؾخلُاب الؿُاس ي اؾخُاع 

ؤن ًخُىع في بعٌ صٌو اإلاىُلت بلى نغاع مؿلح مثلما 

لت اللُبُت وبكيل ؤكل في الحالت هى الكإن باليؿبت للحا

ت.   اإلاهٍغ

فباليؿبت للحالت اللُبُت، جؼاًضث خضة الاهلؿاماث 

والخالفاث الؿُاؾُت فيها ؤهثر في اإلاغخلت التي جلذ 

ؾلٍى هٓام العلُض معمغ اللظافي، ومً ألاؾباب التي 

 هظهغ ما ًلي: ؤصث بلى طلً

   انهُاع اللبًت ألامىُت والدؿلُُت

 لظافي.لىٓام معمغ ال

  يعف ؤصاء الىسب الؿُاؾُت

ني خلُلي   وعجؼها عً بىاء جىافم َو

وجفًُل الىسب اإلاخىافؿت  

واإلاخهاععت مهالح كباثلها ومىاَلها 

ىُت  وؤخؼابها على خؿاب اإلاهالح الَى

 .19التي غابذ ؤو جياص ؤن حغُب

  الخضزالث ؤلاكلُمُت والضولُت التي

لعبذ صوعا هبحرا في حغظًت 

لي زضمت ألحىضاتها في الاؾخلُاب اإلاد

 اإلاىُلت.

باإلالابل، عغفذ صٌو ؤزغي واإلاغغب والجؼاثغ هُف 

جخجاوػ خالت الاؾخلُاب التي عاقتها الزخالفها عً 

الحالت اللُبُت، ألن حكغطم الىسبت في الحالت اللُبُت ال 

ًغحع بلى زالفاث في وحهاث هٓغ ؾُاؾُت هما هى الكإن 

بل ؾببه اهلؿاماث  باليؿبت للحاالث الثالر الؿابلت،

ت وبًضًىلىحُت، جخُلب حهضا ووعُا  عؤؾُت كبلُت وحهٍى

 ووكخا لخجاوػ خالت الاهلؿاماث جلً. 

                                           
 1114-1113حال ألامت العزبيت علي الضًً هالٌ، مدغعا،   19

)بحروث: مغهؼ صعاؾاث الىخضة  مزاجعاث ما بعد الخغيير،

 .184(، م. 2014 العغبُت،

http://www.crisisgroupe.org/
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طبيعت جإثير الاسخقطاب السياس ي على مسار  .1

الخحىالث السياسيت الزاهنت في شمال 

 إفزيقيا   

بُعت جإزحر الاؾخلُاب الؿُاس ي على  جسخلف صعحت َو

مً خالت بلى ؤزغي، العجباَها عملُت الخدٌى الضًملغاَي 

ت وؤزغي وؿلُت، فهىان مً  بعضة عىامل بعًها بيٍُى

ًغي ؤن الاؾخلُاب ٌعض ؾببا مً ؤؾباب عغكلت مؿاع 

الخدٌى هدى الضًملغاَُت، وهىان اججاه زان ًغي ؤن 

 الاؾخلُاب خالت َبُعُت وصحُت للثىعة.

الاججاه ألاول: الاسخقطاب سبب من ؤسباب  1.1

 الخحىل عزقلت مسار 

ًغحع البعٌ ؤؾباب حعثر عملُت الخدٌى هدى 

الضًملغاَُت في بعٌ بلضان اإلاىُلت التي عغفذ 

اهخفاياث قعبُت بلى خالت الاؾخلُاب الحاص الظي 

قهضجه هظه ألازحرة بيافت ؤهىاعه ونىعه )مً اؾخلُاب 

صًني، مظهبي، َاثفي، عغقي ، ؾُاس ي، خؼبي، 

فت مداوالث الىنٌى بًضًىلىجي...(، وحؿببه في بفكاٌ وا

اث ليافت  بلى جىافلاث واللُام بمهالحاث وحؿٍى

الخالفاث والاهلؿاماث الؿُاؾُت على كاعضة الخىافم 

ني.   الَى

فاالؾخلُاب، بدؿب ؤههاع هظا الاججاه، ٌعض خاحؼا 

ؤمام مؿاع الخدٌى الضًملغاَي واوعياؾا لعضم الىضج 

ث الؿُاس ي للىسب الؿُاؾُت وعجؼها عً بىاء جىافلا

ىُت.  َو

وعلُه، فان الاؾخلُاب ًيهئ بدؿب هاالء حمُع 

الكغوٍ الؿُاؾُت والىفؿُت التي حكعل فخُل الجزاع 

الظي ًمىً ؤن ًاصي بلى اهضالع خغب  ؤهلُت في ؤي 

لحٓت، ألن اؾخسضام الكاعع )الحكض والحكض اإلاًاص( 

عاصة ما جيىن له عىاكب وزُمت، خُث ًجعل الخدىم 

جتزاًض معه اخخماالث الاهؼالق  في الجماهحر ؤنعب وكض

 هدى العىف والعىف اإلاًاص.

فاؾدكغاء الاؾخلُاب وفم هظا الُغح ًمىً اعخباعه 

همضزل لخجظًغ الاهلؿام صازل ميىهاث اإلاجخمع، 

وجىؾُع صاثغة جباعضه عً بعًه البعٌ، وهى ما كض 

ًدّىٌ البلض بلى هخلت متهالىت مً العهبُاث الضًيُت 

ت   وؤلاًضًىلىحُت والحؼبُت اإلاخهاععت.واللبلُت والجهٍى

حن  هما ؤهه ٌؿمذ بعىصة الضًىخاجىعٍت وؤلاجُان بالعؿىٍغ

بلى الؿلُت العؿىغ بحجت خل ؤػمت الاؾخلُاب وخماًت 

البلض مً الخفىً، مثلما خضر في مهغ بعض زغوج آالف 

حن ًىم  للمُالبت بغخُل الغثِـ  2013حىان  30اإلاهٍغ

لجِل لالهلالب على مدمض مغس ي، وهى ما اؾخغله ا

لُت 3مغس ي وببعاصه عً الؿلُت ًىم  ، 2013حٍى

فاالؾخلُاب ٌعض وؾُلت هامت وآلُت فعالت مً بحن 

فها ؤجباع ألاهٓمت الدؿلُُت اللضًمت  آلالُاث التي ًْى

لالهلًاى والاهلالب وبحهاى مؿاع الخدىالث هدى 

ؤهٓمت صًملغاَُت خلُلُت وبعاصة بهخاج ؤهٓمت حؿلُُت 

، ألهه ٌؿخجزف حهض 20ون الغؤؽ اللضًمحضًضة بض

ُُل ؤمض ألاػمت. اكاجه ٍو  اإلاجخمع َو

الاججاه الثاني: الاسخقطاب والانقسام ؤمز طبيعي  1.1

 وصحي للثىرة

بن ازخالف الغئي بحن مسخلف اإلايىهاث   

الؿُاؾُت زالٌ مغخلت الاهخلاٌ الضًملغاَي ًدؿبب 

ًاصي عاصة في الغفع ؤهثر مً ميؿىب الاؾخلُاب، مما 

في الىثحر مً الحاالث بلى نغاع  لفترة مً الؼمً كض 

جٌُى ؤو جلهغ بدؿب ْغوف وزهىنُاث ول بلض. 

واقخضاص هظه الغئي في الهغاع، بدؿب ؤههاع هظا 

الاججاه، كض ًفض ي بلى بغوػ َغف زالث ياغِ على 

الىخل اإلاخهاععت لبىاء جىافم، والبدث عما ًدلم 

ؾخلُاب والخإؾِـ مهلحت اإلاجخمع  لخجاوػ خاالث الا 

إلاا ٌعغف بالخىافم الؿُاس ي، وزحر مثاٌ على طلً الحالت 

 الخىوؿُت وبكيل ؤكل الحالت اإلاغغبُت.

                                           
مدمض ؤبى عكمت، "مؿخلبل الخدٌى الضًملغاَي في العالم  20

العغبي وعالكخه بخدلُم الخىمُت الاكخهاصًت" جم جهفذ اإلاىكع 

   http://democraticac.de/?p = 10102   .2015/ 30/4ًىم: 

http://democraticac.de/?p
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ىضح الكيل الخالي جإزحر الاؾخلُاب على الخدىالث  21ٍو

الؿُاؾُت واإلاؿاعاث التي ًمىً ؤن ًإزظها، والتي جتراوح 

 بحن الهغاع والخىافم. 

 

سخقطاب السياس ي الخىافق كأليت الحخىاء الا  .3

 وجحقيق اسخقزار ألاوضاع باملنطقت

ٌعخبر الخىافم الؿُاس ي آلُت مهمت الخخىاء الاؾخلُاب 

ا ؤؾاؾُا لخدلُم اؾخلغاع ألاوياع  الؿُاس ي، وقَغ

الؿُاؾُت والاحخماعُت وألامىُت في ؤي صولت حكهض 

جدىالث ؾُاؾُت، فلض ؤزبدذ الخجاعب اإلالاعهت للخدٌى 

عُض العالمي ؤن مً ألاؾباب الضًملغاَي على اله

الغثِؿت لىجاح عملُت الخدٌى في ؤي بلض هى الىنٌى بلى 

جدلُم جىافم ؾُاس ي خٌى كىاعض اللعبت الؿُاؾُت 

واخترامها مً كبل حمُع الفاعلحن زالٌ اإلاغاخل 

الاهخلالُت، بما ٌؿمذ لللىي الؿُاؾُت بمسخلف 

ؤو  جىحهاتها باإلاكاعهت في العملُت الؿُاؾُت صون بكهاء

تهمِل، وصون انُفاف مهما وان هىعه لىخلت يض 

ؤزغي، لخجىب مساَغ الاؾخلُاب الؿُاس ي 

 .22وجضاعُاجه

                                           
 الكيل مً بعضاص الباخث.  21

  175.22، م. مزجع سابقضًً هالٌ، مدغعا، علي ال 

فغغم خالت الخجاطباث التي واهذ بحن ؤلاؾالمُحن 

والعلماهُحن في الحالت الخىوؿُت، بال ؤن الىسبت 

الؿُاؾُت عغفذ بلى خض ما هُف جخجاوػ زالفاتها مً 

غ ص ؾخىع جىافلي في ؤواثل عام زالٌ اجفاكها على جدٍغ

، وجمىنها مً جىُٓم اهخساباث بغإلااهُت وعثاؾُت 2014

 صًملغاَُت. 

فخجغبت الخىافم الؿُاس ي بحن ؤخؼاب التروٍيا في جىوـ 

ؾاعض بكيل هبحر في بصاعة مغخلت اهخلالُت قضًضة 

م طلً ججاوػ اإلاغخلت بإكل  الخعلُض واؾخُاعذ عً ٍَغ

إلالابل مع طلً عغف ما ًمىً مً ؤيغاع ؾُاؾُت، با

 .23مؿاع الخىافم اهخياؾت خلُلُت في لُبُا

ومً العىامل التي عؼػث فغم بىاء الخىافم الؿُاس ي 

 :24في جىوـ هظهغ ماًلي

  َبُعت الىسبت الؿُاؾُت الخىوؿُت

وكضعتها على ججاوػ زالفاتها عغم 

خاالث الاؾخلُاب التي حغث بحن 

العلماهُحن وؤلاؾالمُحن، وهظا ما ججلى 

جغهُبت الاثخالف الحاهم الظي كاص في 

 2011جىوـ علب اهخساباث ؤهخىبغ 

والظي يم خؼب النهًت وخؼبحن 

 علماهُحن. 

  اإلاغوهت التي ؤبضاها خؼب النهًت في

الخعامل مع مؿخجضاث الحُاة 

الؿُاؾُت في جىوـ، وعضم ؾعُه 

لالؾخدىاط اليامل على الؿلُت هما 

فعل ؤلازىان اإلاؿلمحن في مهغ، وكض 

الخىاٌػ عً عثاؾخه للحيىمت  كبل

إلاهلحت حكىُل خيىمت هفاءاث 

                                           
هماٌ اللهحر،" الخىافم الؿُاس ي وبىاء الضولت في الخجاعب   23

. 2018/ 14/1اإلاغاعبُت"، جم جهفذ اإلاىكع ًىم 

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/02/201525

114459477586.html 
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ىُت مؿخللت وهظا جسلُه عً بصعاج  َو

بعٌ اإلالترخاث اإلاخعللت ؤؾاؾا 

عت ؤلاؾالمُت في  بمباصت الكَغ

 الضؾخىع الجضًض.

  ت وصًىامُت اإلاجخمع اإلاضوي في خٍُى

ني  جىوـ وصوعه في بىاء الخىافم الَى

ف لخجاوػ خالت الاؾخلُاب بحن مسخل

ألاكُاب الؿُاؾُت، فال ؤخض ًىىغ 

الضوع اإلادىعي الظي لعبخه مىٓماث 

اإلاجخمع اإلاضوي في جىوـ في جدهحن 

اإلاؿاع الاهخلالي، هجض في َلُعت جلً 

اإلاىٓماث الاجداص العام الخىوس ي 

للكغل، الهُئت الىَىُت للمدامحن، 

الغابُت الخىوؿُت للضفاع عً خلىق 

اعت ؤلاوؿان، الاجداص الخىوس ي للهى

والخجاعة، فلض كامذ هظه اإلاىٓماث 

بضوع هبحر في حمع الفغكاء الؿُاؾُحن 

ني في ؤهخىبغ  خٌى َاولت الحىاع الَى

عىضما جهاعضث خضة  2013

الخالفاث والاؾخلُاب الحؼبي خُنها 

بحن خؼب النهًت وخلفاثه، وخؼب 

هضاء جىوـ وخلفاثه، الظًً حكيلىا 

فُما عغف آهظان بجبهت ؤلاهلاط، وؤصي 

 .25في النهاًت بلى الخىافم الؿُاس ي

  خُاص الجِل وعضم جضزله في الحُاة

الؿُاؾُت وبلاثه على هفـ اإلاؿافت 

 بحن مسخلف الخُاعاث الؿُاؾُت.

في اإلاغغب ؤًًا خضر جىافم ؾُاس ي بحن ؤلاؾالمُحن 

واإلااؾؿت اإلالىُت بعض فىػ خؼب العضالت والخىمُت في 

وهظا  2011هىفمبر  25الاهخساباث البرإلااهُت التي حغث في 

وكض خلم هظا  2016ؤهخىبغ  7الاهخساباث التي حغث في 

الخىافم هجاعت ؾُاؾُت هبحرة اؾخُاعذ ؤن جدلم مً 

 زالله اإلاغغب اؾخلغاعا ؾُاؾُا.

                                           
 .19.18، م م.مزجع سابقؾمحر فغهجُت،   25

 شزوط جحقيق الخىافق السياس ي  1.3

لخدلُم الخىافم الؿُاس ي في ؤي صولت حعاوي  

ً مً مكيل الاؾخلُاب البض مً جىفغ مجمىعت م

 :26الكغوٍ هظهغ منها ماًلي

البض مً جىفحر البِئت الؿُاؾُت والاحخماعُت  

والثلافُت الحايىت، الؾُما في البلضان التي 

جمخلً وؿُجا احخماعُا مخعضصا، فالبض بطن 

مً جدلُم جلاعب احخماعي وفىغي بحن 

غاف اإلاسخلفت ؤو اإلاخىاػعت لدؿهُل جدلُم  ألَا

 جىافم ؾُاس ي فُما بُنها.

الخللُل مً جإزحر اإلاعُى ألاًضًىلىجي في يغوعة  

بىاء الكغاهت خٌى الؿلُت وجلاؾم ألاصواع 

الؿُاؾُت، والترهحز بضٌ طلً الخىافم على 

كاعضة بغامج اكخهاصًت وؾُاؾُت مكترهت، 

ولىا في الحالت اللُبُت زحر مثاٌ على طلً، 

خُث ْهغ صوع الازخالف ؤلاًضًىلىجي في فكل 

غاف  جدلُم الخىافم الؿُاس ي بحن مسخلف ألَا

 اللُبُت. 

عضم هفاًت الاخخيام إلاعُاع هخاثج الاهخساباث  

واليؿب التي جفغػها هإؾلىب وخُض للحىم 

وبصاعة الؿلُت، فلض ؤزبدذ ججاعب بصاعة 

الؿلُت وبصاعة اإلاغاخل الاهخلالُت في بعٌ صٌو 

لُا بعض الاهخفاياث الكعبُت ؤن  قماٌ بفٍغ

هخسابُت ومىذ الفاثؼ في الاخخيام إلاعُاع الىخاثج الا 

الاهخساباث بمياهُت الحىم بكيل مىفغص 

وبكهاء باقي اإلايىهاث الؿُاؾُت غحر واف 

لىخضه لخدلُم الاؾخلغاع الؿُاس ي 

ت جاهض طلً، بعض  والاحخماعي، والحالت اإلاهٍغ

ت والعضالت الظعاع الؿُاؾُت  لجىء خؼب الحٍغ

لجماعت ؤلازىان اإلاؿلمحن بلى الحىم بكيل 

بعض فىػه في الاهخساباث البرإلااهُت مىفغص 

                                           
   .مزجع سابقهماٌ اللهحر،   26
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مما صفع  2012والغثاؾُت التي حغث عام 

بسهىمهم الؿُاؾُحن بلى حكىُل حبهت 

معاعيت لحىمهم وزغوج عكغاث آلاالف مً 

حن بلى الكىاعع في   2013حىان  30اإلاهٍغ

للمُالبت بغخُل الغثِـ مدمض مغس ي وهى ما 

 3اؾخغله الجِل والاهلالب علُه وعؼله في 

 .2013ٍلُت حى 

بن جدلُم الخىافم الؿُاس ي ًلخض ي اخخىاء  

ؤحهؼة الضولت العمُلت، بدُث ًجب ؤن ال جلف 

مىهجُت الكغاهت الؿُاؾُت على مداوالث 

ب والجمع بحن الفاعلحن الؿُاؾُحن  الخلٍغ

اإلاسخلفحن، بل ًجب ؤن حكمل ؤًًا كىي 

الضولت العمُلت وبصاعتها، ألن هىان ججاعب 

حر مً ألاخُان ًفكل مؿاع ؤزبدذ ؤهه في الىث

الخىافم بحن الؿُاؾُحن بؿبب عغاكُل ؤحهؼة 

 الضولت العمُلت وبصاعتها.

بن اإلاىهج الخىافلي بن لم ًخدٌى بلى زلافت  

ؾُاؾُت واحخماعُت فةهه ًبلى بداحت صاثمت 

بلى حهت جغعاه وجًمً اؾخلغاعه وهجاخه، وفي 

خاٌ جغاحع هفىط الجهت الغاعُت للخىافم 

ُيىن عغيت لالنهُاع في ؤي لحٓت. الؿُاس ي ؾ

لت للحفاّ على صًمىمت  وعلُه فان ؤخؿً ٍَغ

له بلى زلافت ؾُاؾُت  هظا اإلاىهج هى جدٍى

واحخماعُت جخجاوػ وىهه ؤصاة بغغماجُت 

 مهلحُت جغجبِ بةصاعة مغاخل مدضصة.  

مسخقبل الخحىالث السياسيت الزاهنت في  .4

 شمال إفزيقيا في ظل الاسخقطاب السياس ي

بعٌ الباخثحن ؤن اؾخعهاء الاؾخلُاب بيافت ًغي 

لُا على  ؤهىاعه ونىعه واهدكاعه في بلضان قماٌ بفٍغ

العمىم والبلضان التي قهضث اهخفاياث "الغبُع العغبي" 

على الخهىم مً ألاؾباب الغثِؿت وعاء حعثر مؿاع 

الخدٌى الضًملغاَي فيها، على اعخباع ؤن الاؾخلُاب 

ًض مداوالث الىنٌى بلى الؿُاس ي حؿبب في بفكاٌ عض

الخىافم الؿُاس ي بحن مسخلف الخُاعاث الؿُاؾُت وبىاء 

 صًملغاَُت جىافلُت في ول جلً الضٌو عضا جىوـ. 

فلض ؤيحى الاؾخلُاب الؿُاس ي وؾُلت وآلُت مً 

ت اللضًمت  فها ؤجباع ألاهٓمت الؿلٍُى آلالُاث التي ًْى

بغغى بحهاى مؿاع الخدىالث الؿُاؾُت في بلضانهم 

بعاصة بهخاج جلً ألاهٓمت مغة ؤزغي، ؤو بوكاء ؤهٓمت و 

ؤهثر حؿلُا مً ألاهٓمت اللضًمت هما هى الكإن باليؿبت 

ت  .   27للحالت اإلاهٍغ

ىُت  بّن الؿبُل الىخُض لحّل معًلت بىاء الضولت الَى

لُا ال  وجإؾِـ ؤهٓمت صًملغاَُت في صٌو قماٌ بفٍغ

ي" هى ؾُما جلً التي قهضث اهخفاياث "الغبُع العغب

ججاوػ خاالث الاؾخلُاب الؿُاس ي الظي حعغفه، واللُام 

اث ليل الخالفاث والاهلؿاماث  بمهالحاث وحؿٍى

ني  .  28الؿُاؾُت على ؤؾاؽ كاعضة الخىافم الَى

وال ًخدلم الخىافم في بىاء الؿلُت في هظه الضٌو ما لم 

جخىفغ بِئت ؾُاؾُت واحخماعُت وزلافُت خايىت بعُضة 

هما وان هىعه، وهى ما جم بالفعل بلى عً ؤي اؾخلُاب م

 خض ما باليؿبت للحالخحن الخىوؿُت واإلاغغبُت. 

آلياث ججاوس مشكلت الاسخقطاب السياس ي في دول  1.4

 شمال إفزيقيا 

لخجاوػ خالت الاؾخلُاب الؿُاس ي الحاص الظي حكهضه 

لُا في الىكذ الغاهً، والظي بضؤ  بعٌ صٌو قماٌ بفٍغ

ً، والاهخماء ًإزظ مىحى آزغ بعُضا ع ً مهالح الَى

ت الىَىُت الجامعت واإلاىخضة، بعض حعثر مؿاع  للهٍى

الخدٌى الؿُاس ي في بعًها)لُبُا( والتراحع عً ما 

ونف باإلاياؾب وؤلاهجاػاث التي خللتها الاهخفاياث 

                                           
ؤبى الحؿً بكحر عمغ، "صعاؾت خٌى مؿخلبل مؿاع الخدٌى   27

الضًملغاَي في صٌو الغبُع العغبي واقيالُاجه في ْل اإلاخغحراث"، 

. 14/1/2018جم جهفذ اإلاىكع ًىم:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4313

02 

  28 .مزجع سابقعلي الضًً هالٌ، مدغعا، 
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الكعبُت في بعًها آلازغ)مهغ(، فال بض مً جىفغ 

مجمىعت مً العىانغ ختى ًيىن الاؾخلُاب عامال 

ضا وصافعا إلهجاح الخدىالث الؿُاؾُت في اإلاىُلت مؿاع

 هظهغ مً طلً ماًلي:

  ت ؾُاؾُت بحن يغوعة الضزٌى في خىاعاث فىٍغ

الخُاعاث اإلاخىافغة، وهمثاٌ على طلً ما كام به 

غ  خؼب النهًت الخىوس ي الظي عمل على جٍُى

آلُاث الخعاَي الؿُاس ي مع زهىمه ومع 

ُىع مىٓماث اإلاجخمع اإلاضوي بما حعلها ج

زُابها وؤصائها الؿُاس ي إلزباث نضق اعخىاكها 

لللُم واإلاباصت الضًملغاَُت، وؤنها خؼب مخفخذ 

ومدؿامذ إلاىاحهت اتهاماث زهىمها بإنها جخسظ 

الضًملغاَُت مؿليا مىنال للؿلُت وبعضها 

 . 29جخىلى ؤؾلمت اإلاجخمع والضولت

  ويع صؾخىع جىافلي ًدلم جُلعاث ول

غاف الؿُاؾُت بما ٌ  عؼػ اليؿُج الاحخماعي.ألَا

  غاف وزانت الحيىمت باخترام التزام حمُع ألَا

 .30الضؾخىع اإلاخىافم علُه

  ؼ الثلافت الضًملغاَُت وجىَغـ زلافت حعٍؼ

 الخىافـ ال ؤلاكهاء.

  يغوعة اكخىاع ول َغف في هظه الضٌو بإهه ال

ًمخلً مً الكغعُت الكعبُت لفغى همىطحه 

 اإلاجخمعي.

 صت الضًملغاَُت يغوعة الاجفاق على مبا

ألاؾاؾُت همغحعُت مكترهت وهألُت إلصاعة 

الخالفاث، فىحىص مثل هظه اإلاغحعُاث 

والاخخيام بليها هي التي حعلذ الضٌو اإلاخلضمت 

                                           
مدمض الحاج ؾالم، ؤلاؾالم الؿُاس ي في جىوـ بحن الاهخٓام   29

الخطىراث  ؤلاًضًىلىجي ومخُلباث الحغواث الاحخماعُت، في

اص  ،1111السياسيت في البلدان العزبيت منذ عام  َاعق متري، ٍػ

  .144. ، م) 2016بحروث: قغق الىخاب، (ماحض، وآزغون، 
 .8، م. مزجع سابقؤخمض هغعىص،  30

ت بعُضا عً  جدؿم نغاعاِتها بُغق خًاٍع

 العىف وؤلاكهاء.

  ً الاعتراف بمىٓماث اإلاجخمع اإلاضوي هكٍغ

اَُت، ؤؾاس ي في بىاء ماؾؿاث الضولت الضًملغ 

وبقغاهها في الحىاع الضازلي هدىم ولِـ 

 هُغف في الهغاع. 

  ًالحل في ْهىع هسبت حضًضة جسلم هىعا م

اإلاعاعيت اإلاىيىعُت جيىن ؤهثر كضعة على 

غاف، فالبض مً  الخفاهم والحىاع مع حمُع ألَا

ً جُاع زالث  ؤن جلعب الىسبت صوعا اًجابُا لخيٍى

 بةمياهه زلم خالت الخىاػن بحن اللىي 

 اإلاىحىصة.

  يغوعة الابخعاص كضع اإلاؿخُاع على ؾُاؾت

ؾُاس ي، (جهيُف اإلاجخمع مهما واهذ َبُعخه 

 . .)بًضًىلىجي، حهىي، كبلي...

  ًجب بصاعة الازخالف والخىىع والخعضص في

لت عقُضة، فال ًجب بصاهت  اإلاجخمع بٍُغ

الازخالف والخىىع والخعضص وبلغاثه الظي ًيىن 

كغاع بهظا الىاكع عاصة عىُفا، بل ًجب ؤلا

واخترامه، والعمل على بصاعجه بصاعة عقُضة في 

ني، ألن الخدضي  بَاع جىافم ؾُاس ي َو

الحلُلي الظي ًىاحه ؤغلب صٌو اإلاىُلت هى 

هُف ًمىً ليل كىاها الؿُاؾُت والاحخماعُت 

العِل مًعا، باخترام ازخالفاث ؤفياعهم 

واهخماءاتهم الضًيُت وؤلازيُت والثلافُت 

 .31ُتوالؿُاؾ

  جدلُم مهالحت فعلُت لخفاصي مبرعاث

ُف حغاح اإلااض ي في الخىافـ الؿُاس ي  . 32جْى

 الخاجمت

                                           
  .20.19، م م. مزجع سابقؾمحر فغهجُت،   31

 
 .8، م. مزجع سابقؤخمض هغعىص،  32
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للض ؤزبدذ الخجاعب اإلالاعهت للخدٌى الضًملغاَي على 

الهعُض العالمي ؤن مً ألاؾباب الغثِؿت لىجاح عملُت 

ني زالٌ  الخدٌى في ؤي بلض هى الىنٌى بلى جىافم َو

خٌى كىاعض اللعبت  مغاخل الاهخلاٌ الضًملغاَي

الؿُاؾُت، واخترامها مً كبل حمُع الفاعلحن 

الؿُاؾُحن، بما ٌؿمذ لجمُع اللىي الؿُاؾُت 

والاحخماعُت باإلاكاعهت في العملُت الؿُاؾُت صون بكهاء 

م ؤو فهُل، وصون  ؤو تهمِل ألي َغف ؤو جُاع ؤو فٍغ

انُفاف مهما وان هىعه لىخلت يض ؤزغي لخجىب 

 الؿُاس ي وجضاعُاِجه. مساَغ الاؾخلُاب 

هما جبحن ؤن الاؾخلُاَب الؿُاس ي ؾالٌح طو خضًً: 

فمثلما كض ًدؿبب في بفكاٌ ول مداوالث الىنٌى بلى 

الخىافم الؿُاس ي وججاوػ الخالفاث بحن مسخلف 

خدٌى  الخُاعاث الؿُاؾُت وبىاء صًملغاَُت جىافلُت، ٍو

فها ؤجباع ألاهٓمت الدؿلُُت  بظلً بلى وؾُلت وآلُت ًْى

اللضًمت بغغى بحهاى مؿاع الخدٌى الضًملغاَي 

وبعاصة بهخاج جلً ألاهٓمت في زىب حضًض، فُمىً لهظا 

الاؾخلُاب ؤن ًيىن ؤًًا ؾببا مً ؤؾباب ججاوػ 

الخالفاث والاهلؿاماث وبىاء صًملغاَُت جىافلُت، بن 

جىفغث البِئت الؿُاؾُت والاحخماعُت والثلافُت 

ُت ؤهمىطج لظلً. الحايىت لظلً، والحالت الخىوؿ

فاإلاكيل بطن لِـ في اؾدكغاء الاؾخلُاب ووحىص هظا 
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 20/12/2017 الضؾخىعي"، جم جهفذ اإلاىكع ًىم:

http://www.siyassa.org.eg/NEWS/2820.aspx   

اإلاضهىن، لاي، مدغعا، "جمثالث الخُاب  

الؿُاس ي وخضوص الخُبُم في ججاعب الغبُع 

 8/1/2018:العغبي" ، جم جهفذ اإلاىكع ًىم

http://ar.qantara.de 

هل ًمهض الاؾخلُاب هغعىص، ؤخمض، "جىوـ  

الى اعؾاء هٓام حعضصي ؤم هى ملضمت لخفاكم 

الجزاعاث خٌى الؿلُت"، الكبىت العغبُت 

، جم جهفذ 2015لضعاؾت الضًملغاَُت ، ًىاًغ 

. 12/1/2018اإلاىكع ًىم: 

www.ademocracynet.com/Arabic/ind

ex.php?page=docs...id 

اللهحر، هماٌ، " الخىافم الؿُاس ي وبىاء الضولت في  -

. 2018/ 14/1الخجاعب اإلاغاعبُت"، جم جهفذ اإلاىكع ًىم 

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/02

/201525114459477586.html  

عمغ، ؤبى الحؿً بكحر، "صعاؾت خٌى  

ٌ الضًملغاَي في صٌو مؿخلبل مؿاع الخدى 

الغبُع العغبي واقيالُاجه في ْل اإلاخغحراث"، 

. 14/1/2018جم جهفذ اإلاىكع ًىم:

http://www.ahewar.org/debat/show.a

rt.asp?aid=431302 

- "Endiguer la dérive autoritaire en Tunisie", report 

n 18 /Middle Easte§North Africa 11 janvier2018 

www.crisisgroupe.org vue le 21/1/2018. 

 VIEIRA, Mathieu, "LES SYSTEMES 

PARTISANS",vue le 5/1/2018. 

philoscsoc.ulb.be/sites/default/files/C

ontenu/Cours/cours-vieira-1.ppt 
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